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§ 115 Remiss: Framtidsval - karriärvägledning för
individ och samhälle (SOU 2019:4)
Sammanfattning

Haninge kommun är remissinstans för remissen Framtidsval –
karriärvägledning för individ och samhälle. Remissvaret ska vara
regeringskansliet tillhanda senast 2019-05-31.
Utredningens uppdrag har bestått av två delar. Den första delen av
uppdraget redovisades i promemorian Uppföljningssamtal med
personer som studerar med studiestartsstöd. Promemorian
överlämnades i mars 2018 och innehåller förslag till ändrade regler
som innebär att kommunerna bli ansvariga för att uppföljningssamtal
hålls med de personer som studerar med studiestartsstöd i syfte att
öka dessa personers möjligheter att fullfölja sina studier och etablera
sig på arbetsmarknaden.
I detta betänkande redovisas uppdragets andra del som innebär att
utredaren ska utreda och föreslå åtgärder för att ge alla elever inom
skolväsendet möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och
yrkesval fattade utifrån goda kunskaper. I uppdraget har ingått att
föreslå åtgärder för att minska betydelsen av kön, social bakgrund och
funktionsnedsättning vid utbildnings- och yrkesval.
Ärendet har remitterats till grund- och förskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vilka båda har översänt
sina yttranden i form av ordförandebeslut med anledning av den korta
remisstiden. I sina yttranden beskriver de båda nämnderna att
Haninge kommun sedan 2013 har en central organisation för
kommunens studie- och yrkesvägledning. Vägledarna för grundskola,
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning ingår i organisationen.
Studie- och yrkesvägledarna är placerade på skolor men lyder under
en central chef vid Utbildningsförvaltningen. Chefen är en del av
ledningsgruppen för gymnasie- och vuxenutbildningen.
Utifrån den erfarenhet som byggts upp sedan 2013 är nämnderna i
grunden positiv till utredningen. Nämnderna vill ändå lyfta fram:
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1. Att en centralt organiserad vägledning bättre kan överbrygga
övergångarna mellan grundskola och gymnasieskola samt mellan
gymnasieskola och vuxenutbildning.
2. Vikten av att ta fram en ”röd tråd” för studie- och
yrkesvägledningen från förskola till vuxenutbildning. I den ”röda
tråden” definieras vägledning i både snäv och vid bemärkelse.
3. Att ett systematiskt kvalitetsarbete för studie- och yrkesvägledning
bör skapas som kan följas upp på huvudmannanivå.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom de båda nämndernas
yttranden och föreslår att dessa synpunkter ska utgöra Haninge
kommuns remissvar.
Underlag för beslut

- Remiss Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle
https://www.regeringen.se/4904e9/contentassets/b372b5f5b7f54ff7
9be1d3bec1bd9dcf/framtidsval--karriarvagledning-for-individ-ochsamhalle-sou-20194
- Ordförandebeslut grund- och förskolenämnden 2019-04-24
- Ordförandebeslut gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 201904-25
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet godkänns och översänds till utbildningsdepartementet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrandet godkänns och översänds till utbildningsdepartementet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
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För kännedom: Utbildningsdepartementet (se anvisningar i
remissmissiv), GFN och GVN
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